
Karrebæksminde, Yderhavnen 2020 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 05/03-2020 

 

Tilstede: Frank Nielsen, Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Finn Christoffersen og Carsten 
Thomsen 

 

 

Punkter: 

1. Formanden har ordet, herunder: 
a. Møde med Per fra vinterbaderne og Torben om fælles byggeri af nyt klubhus 
b. Information om glashegnet 

2. Vandstandsmåler, vedr. monteret bag kapsejlads skuret. evt renovering af samme hvem betaler? 
3. Erik har ordet, herunder:  

a. Ingers rengøring 
4. Pladsmanden har ordet,herunder: 

a. Pæle og plads status 
b. Ventelistegebyr 

5. Dennis har ordet, herunder:  
a. status el og bro. 

6. Dato på forårs-grillfest  
7. Aftale nyt møde 

 
 
 

 

Ad. 1. 

A). Jan fra inderhavnen har fået årsmærker til bådene. De bliver lagt ind i klubhuset. 

Frank og Torben har haft møde med vinterbaderne. Det var blot et uformelt møde, hvor man diskuterede 
vidt og bredt om mulige fremtidige scenarier og samarbejder. Mødet endte ikke med en egentlig 
konklusion, andet end at man fortsat ville have en løbende dialog.  

Koden på toilettet skal, på vinterbadernes opfordring, ændres til den kommende sæson. 

Vinterbaderne skal have et skilt på døren til deres toilet, så alle vinterbadere ved, hvilke toilet de skal 
benytte. 

 

B). Glashegnet som skal monteres d. 21/3, leveres d. 19 eller 20/3.   

 

Ad. 2.      

Vandstandsmåler er monteret ude bag ved kapsejladsskuret. 
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Kapssejladsskuret trænger efterhånden til en kærlighånd. Frank vender skuret på det kommende 
hovedbestyrelsesmøde, om hvem der bærer omkostningen ved en eventuelt istandsættelse. 

 

Ad. 3. 

Vi har fået et tilbud fra Ingers Rengøring, hvor prisen er hævet med 2 %. Bestyrelsen finder prisen rimelig 
og har accepteret tilbuddet om rengøring for 2020 

Skilt med hvornår rengøring er udført skal ophænges i klubhuset, så alle kan se, hvornår der bliver gjort 
rent. 

 

Ad. 4.  

A). Michael har udarbejdet guide for gæstekontrollør/havnefoged i Yderhavnen. Guiden er godkendt af 
bestyrelsen og kommer ud sammen med næste nyhedsbrev. 

Frank har bestilt agterpæl til den plads, hvor vi mangler en. Derudover bestiller vi pæle efter trækprøven. 
(Efterfølgende er 2 pæle knækket ved trækprøvning, hvorfor der skal slås 3 pæle). 

Vi mangler folk til arbejde d. 21/3 -  vi sender en reminder ud med nyhedsbrevet i næste uge. 

B). Vi indfører gebyr på vores venteliste på 300 kr. pr. år. For medlemmer af Næstved Sejlklub er det fortsat 
gratis. 

    

Ad. 5.  

Dennis orienterede om, at alle elstandere gennemgåes af elektrikker d. 28/3. 

 

Ad. 6. 

Bestyrelsen har fastlagt en dato for første sociale arrangement. Det bliver en grillfest lørdag d. 27/6. Der 
annonceres for denne i de kommende nyhedsbreve. 

 

Ad. 7.  

Dato for kommende bestyrelsesmøde d. 30/3-2020 kl. 19:00 i klubhuset Yderhavnen.  

 

 


